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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Verejný obstarávateľ „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce v 

rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na 

predmet zákazky:  „ Čistiace prostriedky“ 

 

1) Identifikačné údaje kupujúceho : 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné  Obdokovce, 

                           956 08 Horné  Obdokovce 1 

Zastúpený:  PhDr. Miriama Brachová, MBA,  riaditeľka 

IČO:  00357995 

DIČ: 2021248636  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

Kontaktné miesto : Horné Obdokovce 

Kontaktná osoba :  Jarmila Petríková  

Telefón : 038/5318128 

E-mail : referentvo@zssvkastieli.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) : http://www.zssvkastieli.sk  

 

2) Predmet zákazky na dodanie  tovaru  s názvom:  „Čistiace prostriedky“  

Predmetom zákazky je : „ Čistiace prostriedky“ s dopravou  do miesta dodania  „V 

KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce 1.  

Špecifikácia  tovaru je podrobne uvedená  v tabuľke  - príloha č. 1. 

 

3) Kód CPV: 39831400-0, 39831300-9, 39831600-2, 39832000-3, 33741100-7   

   

4) Predpokladaná hodnota zákazky:   5 500,- eur bez DPH,  6 600,- eur s DPH,   

 

5) Obsah ponuky: 

a) ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v € bez DPH aj s DPH, ako aj 

celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH. Celková cena musí byť konečná, 

musí obsahovať cenu zákazky s dopravou, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s 

predmetom dodávky (príloha č. 1). Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, vyznačí túto 

skutočnosť v cenovej ponuke. 

mailto:referentvo@zssvkastieli.sk
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b) čestné vyhlásenie o zákaze účasti na VO 

c) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – výzvu ( vzor tvorí 

prílohu č.2 k tejto výzve). Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá. 

Prípadne zmeny návrhu zmluvy je možné len po dohode oboch zmluvných strán . Do návrhu 

doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky.  K podpísaniu zmluvy 

bude úspešný uchádzač vyzvaný po vyhodnotení VO.  

 

6) Predloženie ponuky: 

 

a) Ponuku je potrebné podať prostredníctvom modernizovaného systému EVO v časti  

„Žiadosti“ a to využitím funkcionality „PONUKA“, v rámci výzvy na predkladanie 

ponuky.  

b) lehota na predkladanie ponúk :  23.03.2023  do: 10.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 

 

7) Lehota dodania tovaru :  

-     priebežne podľa objednávok                               

- čas plnenia je uvedený v zmluve, ktorá je  prílohou č. 2  tejto výzvy. 

    Verejný obstarávateľ vyberie z predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 

podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania.  

 

8) Kritérium na hodnotenie:  

    Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania s DPH. 

 

9) Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami :  

    Jarmila Petríková, č. tel. 038/53 18 128 

    Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým 

bude uzatvorený zmluvný vzťah (  Príloha č. 2 ).  

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, bude oznámený výsledok vyhodnotenia.  

Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

 

 

Príloha č. 1 k výzve : Podrobný opis-špecifikácia predmetu obstarávania 
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Príloha č. 2 k výzve : Návrh zmluvy     

 

V Horných Obdokovciach , dňa  09.03.2023 

 

 

Meno, priezvisko poverenej osoby na VO :  Jarmila Petríková  

 

štatutár organizácie:  PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 : Špecifikácia predmetu zákazky :  " Čistiace prostriedky" 

P.č. Názov tovaru Bal. MJ Počet DPH

1 Finish tabletky  do umývačky riadu  90 -100 ks / bal.  90-100 ks ks 10

2 Finish tabletky  do umývačky riadu  110 - 120 ks/ bal.    110-120 ks ks 10

3 Fixinela 5l 5000ml ks 5

4 Taxat star  14kg prášok na pranie  14kg ks 12

5 Krém na ruky Indulona, Isolda/ ekvivalent / 100 ml ks 550

6 Fixinela 500ml 500ml ks 50

7 Pulirapid 750ml 750ml ks 60

8 1400g ks 120

9 Solvina 500g ks 10

10 5000ml ks 100

11 Prostriedok na umývanie riadu s odmasťujúcim účinkom Jar 900ml 900ml ks 100

12 Prostriedok na umývanie riadu s odmasťujúcim účinkom Jar 1000ml 1000ml ks 100

13 Prostriedok na umývanie riadu s odmasťujúcim účinkom Jar 5000ml 5000ml ks 50

14 Prostriedok na čistenie rúr,grilov   GA gril  500ml ks 50

15 Čistiaci prostriedok na okná   GA 04 500ml ks 50

16 Tekuté mydlo  5l  LUX 5000ml ks 100

17 1000ml ks 50

18 Neutralizátor pachu - tek. parf. koncentrát  500ml ks 60

19 Umývací prostr. do prof. umývačiek riadu Matic extra L56 10kg 10kg ks 5

20 Oplach. prostr. do prof. umývačiek riadu Brill A5 10kg 10kg ks 5

21 Soľ tabletová pre  zmäkčovanie   vody  25 kg 25kg ks 15

Cena za 
MJ bez 

DPH

Cena za 
MJ s 
DPH 

Cena spolu 
bez DPH

Cena spolu 
s DPH

Tekutý piesok na čistenie riadu a sanitárneho zariadenia / napr. CIF alebo 
ekv.        GA 08  1,4kg

 Univerzálny tekutý čistiaci  konc. prostriedok na umývanie podlahy s 
odmasťujúcimi látkami.  Obsah anionovo povrchovo aktívnych   
min.zloženie: anionové povrchovo aktívne látky 15-30%   GA 01 5l

500ml s   
rozprašovačom

500 ml s 
rozprašovačom

Stura hydroxid sodný 30% - čistič odpadov



Spolu za rok 0.00 0.00 0.00

Súčet spolu 0.00



Návrh zmluvy  

Zmluva o dodávke tovaru

Uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník)
a podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len zmluva)

Článok I.   
Zmluvné strany

Objednávateľ :       „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
                                  956 08 Horné Obdokovce 1 
                                  zastúpený : PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka
                                  IČO : 00357995
                                  DIČ : 2021248636
                                  Bankové spojenie : Štátna pokladnica
                                  IBAN : SK 38 8180 0000 0070 0030 7231
                                  (ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ : 
Názov:  
Sídlo:   
Zastúpený:    
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:    
IBAN:    
IČO:    
DIČ:    
(ďalej len „Dodávateľ“)

  
Podkladom  pre  uzavretie  tejto  zmluvy  je  výsledok  verejného  obstarávania  podľa  zákona

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej  len „ZVO“) na predmet  zákazky  „Čistiace prostriedky“, ktorej  víťazom sa stal
dodávateľ . 

      Článok II. 
 PREDMET  PLNENIA  ZMLUVY

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy sú „Čistiace prostriedky“.
2. Predmetom  plnenia  tejto  zmluvy  je  záväzok  dodávateľa  spočívajúci  v dodaní

nasledovného  tovaru  (resp.  tovaru  špecifikovaného  v prílohe  č.1  tejto  zmluvy).
Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu.

3. Objednávateľ  nie  je  povinný  vyčerpať  finančný  limit,  ktorý  je  vyšpecifikovaný
v prílohe č.1.



Článok III.   
CENA TOVARU 

1. Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené
v súvislosti  s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr.  náklady za tovar,  školenie,
vypracovanie  sanitačného  plánu  k daným  ostatným  čistiacim  prostriedkom,  na
obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, poistenie do času prechodu
nebezpečenstva škody na tovare na odberateľa, obaly, ako ja všetky ďalšie súvisiace
služby uvedené v kúpnej zmluve, iné súvisiace platby a primeraný zisk.

2. Celková kúpna  cena za predmet plnenia zmluvy je:

A/ celková cena bez DPH...........................................
B/ sadzba DPH a výška DPH 20%.............................
C/ celková zmluvná cena vrátane DPH......................

3. Zmena  dohodnutej  ceny  predmetu  zmluvy  smerom  dole  je  prípustná  i bez
predbežného oznámenia, resp. pri organizovaní rôznych predajných akcií. V prípade
akcií na predaj niektorého sortimentu tovarov za nižšie ceny, aké sú dohodnuté v tejto
zmluve, prípadne za ceny zvýhodnené, ktoré organizuje dodávateľ počas doby trvania
tejto  zmluvy,  je  povinný  dodávateľ  ponúknuť  objednávateľovi   sortiment  tovaru
v akcii za akciové, t.j. nižšie, alebo zvýhodnené ceny. Zmena ceny smerom dole je
prípustná kedykoľvek.

4. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi  preddavok.
5. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude objednávateľ  uhrádzať dodávateľovi  až po

prevzatí  tovaru  na  základe  potvrdených  dodacích  listov  a priložených  faktúr  s 30-
dňovou  lehotou  splatnosti  odo  dňa  ich  doručenia  objednávateľovi  (podmienkou
preplatenia  faktúry  je  doloženie  dodacieho  listu,  potvrdeného  zodpovedným
zamestnancom  objednávateľa,  ktorý  tovar  prevzal).  V prípade,  že  faktúra  bude
obsahovať nesprávne údaje,  alebo neúplné údaje, objednávateľ  je oprávnený ju vrátiť
a dodávateľ  je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť
novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia. 

6. Právo  na  zaplatenie  dohodnutej  ceny  vzniká   dodávateľovi  riadnym  a včasným
splnením záväzku.

Článok IV.  
PODMIENKY DODANIA A PREBERANIA TOVARU 

1. Za dodávateľa je za riadne odovzdanie tovaru zodpovedný/á : ........................... 
2. Tovar za odberateľa preberá: Ing. Erika Hajrová 
3. Tovar  sa  považuje  za  dodaný  po  podpísaní  dodacieho  listu  s uvedením  množstva

a druhu  dodaných  tovarov,  dátumom,  pečiatkou  a podpisom  oprávnenej  osoby
odberateľa a dodávateľa.

4. Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak táto
bola dodaná po lehote na dodanie tovaru, ak má viditeľné vady (najmä poškodené
obaly),  nebolo  dodržané  zmluvne  dohodnuté  množstvo  a druh  tovaru.  V takomto
prípade sa bude postupovať,  akoby tovar ani nebol dodaný.

5. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru.



Článok V. 
MIESTO DODANIA, VYLOŽENIA A PREBERANIA TOVARU

1. Miestom dodania,  vyloženia a prevzatia  tovaru je :  „V KAŠTIELI“,  Zariadenie
sociálnych služieb  Horné Obdokovce (sklad čistiacich prostriedkov). 

            Článok VI. 
           PLATOBNÉ  PODMIENKY 

1. Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa tejto
zmluvy  na  základe  faktúry  vystavenej  dodávateľovi  po  riadnom  dodaní  tovaru.
Faktúra bude vyhotovená v 1 (jednom) originálnom výtlačku. Odberateľ neposkytne
dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

2. Každá  faktúra  bude  mať  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  osobitného  predpisu
a podľa  zákona  o dani  z pridanej  hodnoty  v znení  neskorších  predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.

3. Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  dní  odo  dňa  prevzatia  a odsúhlasenia  faktúry
odberateľom.  Ak predložená faktúra  nebude spĺňať  náležitosti  podľa tejto  zmluvy,
alebo  nebude  vystavená  v súlade   s  touto  zmluvou,  odberateľ  ju  vráti  v lehote
splatnosti dodávateľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo
dňa jej  doručenia  odberateľom. Faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným
prevodom na bankový účet.

          Článok VII.   
         SANKCIE 

1. V prípade,  ak  dôjde  k omeškaniu  dodávateľa  s dodaním  tovaru,  je  objednávateľ
oprávnený  požadovať  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,05%  z ceny
objednaného tovaru bez DPH za každý deň omeškania.

2. V prípade,  že  objednávateľ  neuhradí  riadne  vystavenú  a doručenú  faktúru  v lehote
splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,05% z fakturovanej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

            Článok VIII. 
          ZÁRUKA  A  NÁROKY  Z  VÁD  TOVARU 

1. Dodávateľ  poskytuje  záruku  na  kvalitu  a parametre  dodaného  tovaru  v trvaní  24
mesiacov od odovzdania tovaru objednávateľovi.

2. Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného
odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil.

3. Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:
- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
- dodanie chýbajúceho množstva tovaru,
- zľava z kúpnej ceny.



            Článok IX.   
          DOBA UZATVORENIA 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie do 31.3.2024.  
2. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby:

a/ kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému 
    termínu, alebo
b/ odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade podstatného porušenia 
    podmienok tejto zmluvy. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia
    tejto zmluvy,
c/ odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.
d/ ďalšie osobitné prípady odstúpenia zmluvy ustanovuje §19 zákona o verejnom  
    obstarávaní.

3. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami
uzavierajúcimi túto zmluvu.

4. Pri  nedodržaní  ustanovení  má  každá  zmluvná  strana  právo  na  jej  vypovedanie.
Výpovedná  lehota  v takomto  prípade  je  mesačná  a plynie  od  prvého  dňa  mesiaca
nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej
strane.

5. Ak dodávateľ  nie  je  schopný dodať,  alebo  nedodá  predmet  tejto  zmluvy  za  cenu
určenú  v prílohe  č.1,  má  objednávateľ  právo  na  vypovedanie  rámcovej  zmluvy.
Výpovedná  lehota  v takomto  prípade  je  mesačná  a plynie  od  prvého  dňa
nasledujúceho po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej
strane.

6. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku
obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať, alebo jej nebolo
doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka
vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej
zmluvnej  strane  uvedenú  v rámcovej  zmluve,  alebo  v príslušnom  registri  (t.j.
v príslušnom  obchodnom  alebo  živnostenskom  registri).  Uvedené  ustanovenie
o doručení  výpovede  sa  rovnako  vzťahuje  na  doručovanie  akýchkoľvek  výziev,
upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami,
s výnimkou oznámenia o zmene adresy.

            Článok X. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že  právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení
neskorších  predpisov  a súvisiacimi  platnými  právnymi  predpismi  Slovenskej
republiky.

2. Zmluvné  strany sa  ďalej  dohodli,  že  všetky  prípadné  spory,  ktoré  vyplynú  z tejto
zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

3. Zmluva  môže  byť  zmenená  a doplňovaná  v súlade  so  zákonom  o verejnom
obstarávaní  formou  číslovaného  písomného  dodatku  podpísaného  obidvoma
zmluvnými stranami.



4. Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  obidvoma  zmluvnými  stranami
a účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  v Centrálnom  registri  zmlúv.
Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

5. Rámcová zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s tým, že objednávateľ po
podpísaní zmluvy dostane dve (2) vyhotovenia a dodávateľ jedno (1) vyhotovenie.
Všetky vyhotovenia sa považujú za rovnocenné originály.

6. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  zmluvu  pred  jej  podpisom  prečítali,  jej  obsahu
porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V                          dňa                                            V Horných  Obdokovciach, dňa            

                                                 

  _________________________                                         ______________________              

                        Dodávateľ :                                                          Objednávateľ : 
                                                                     PhDr. Miriama Brachová, MBA

                                                                                                         riaditeľka



„V KAŠTIELI“,
Zariadenie sociálnych služieb 956 08 Horné Obdokovce

Ev. č.:
PP04.ID.............

Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Čestné vyhlásenie

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Názov, sídlo uchádzača, IČO týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa §
32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto
čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Miesto   ...........................   dňa   .........................

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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